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Zpěváček 2018

Oblastní kolo soutěže dětských zpěváčků lidových písní „ZPĚVÁČEK 2018“ se bude letos konat již potřetí u nás v
Petrovicích u Karviné.
Přihlášku včetně propozic soutěže najdete na našem webu www.icmpetroviceuk.cz.
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Hlaste se na roční EVS dobrodružství ve Wrocławi
Evropská dobrovolná služba je jedinečná příležitost, jak strávit rok smysluplnou prací pro neziskovou organizaci v
zahraničí, a to s nulovými náklady. Už v dubnu může začít ta vaše v polské Wrocławi. Čeká vás práce s dětmi a
spousta nových zkušeností.

Projekt s názvem “Happy Kids Better Europe” zprostředkuje působení celkem osmi dobrovolníků z celé Evropy v
mateřských školách ve Wrocławi. Dobrovolník nebo dobrovolnice by proto měl mít dobrý vztah k dětem, čistý
trestní rejstřík a otevřené srdce. Jestli si nejste jistí v angličtině, vůbec nevadí, během dobrovolnictví se v jazyce
zdokonalíte.
Pro účast na projektu nemusíte mít žádné vzdělání nebo jinou kvalifikaci. Stačí věk mezi 18 a 30 lety a chuť učit se
novým věcem a motivace ke spolupráci s personálem některé z mateřských školek.

Podmínky
Dobrovolníkům je během projektu zajištěno ubytování, cestovní náklady a pojištění, dostávají kapesné a peníze
na jídlo. Účast na projektu vás tedy nebude stát ani korunu/zloté. Součástí projektu i kurz polštiny a čtyři zajímavé
workshopy zaměřené na komunikaci a interkulturní práci.
Projekt začne v dubnu letošního roku a bude trvat jeden rok.
Jak se přihlásit?
Přihlásit se můžete do 18. února 2018. Vyplňte přihlášku a pošlete ji na e-mail marketa@mladiinfo.cz. Na tento email můžete směřovat také jakékoliv případné dotazy.
Více informací včetně přihlášky najdete na: http://www.mladiinfo.cz/rocni-evs-ve-wroclawi/
Zdroj: mladiinfo
Zveřejnila: Markéta Nováková
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Business Gate ve čtvrtek opět snídá 🍩 ☕
Daniel Franc (programový manager, Google) povykládá o tom, že chaos a řád můžou spolupracovat.
Nenechte si to ujít a přihlaste se zde 👉 https://goo.gl/forms/pjdZOT4T8vsj6m3f2

👀

✌

Facebook: Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita
Zveřejnila: Markéta Nováková

40denní bezodpadová výzva 2018
Jaké úkoly nás v rámci 40denní bezodpadová výzva 2018 každý den od
zítřejšího Valentýna do Apríla čekají?
1) Nakupovat do vlastní (plátěné) tašky
2) Používat trvalou láhev na vodu
3) Nepoužívat jednorázové nádobí
4) Neplýtvat jídlem
5) Vyřadit nějakou zbytečnost
6) Zvednout ze země odpadek
Od zítřka si můžete svůj postup značit do aplikace na webu výzvy.
Jdete do toho?
Zdroj: facebook Czech Zero Waste
Zveřejnila: Markéta Nováková
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